Turnhout, 7 mei 2018

Beste dansers,
Het toonmoment nadert en jullie hebben waarschijnlijk nog heel wat vragen hieromtrent. Met deze brief
willen we jullie alvast de nodige informatie meegeven. Vind je hieronder toch nog geen antwoord op
jouw specifieke vragen, aarzel dan niet en contacteer ons via e-mail of GSM : Steven (steven@jaybees.be
of 0476/53.00.43) of Jessica (jessica@jaybees.be of 0476/32.30.77).
De generale repetitie is op zaterdag 19 mei om 12u00 voor alle groepen die deelnemen aan de
voorstellingen van die dag en op zondag 20 mei om 10u00 voor alle andere groepen.
Bij aankomst verzamel je in de sporthal. We gebruiken de ingang aan de straatzijde. Na de algemene
briefing oefent elke groep zijn choreografie IN DE VOLGORDE van de show.
Tijdens de generale repetitie mogen de dansers in de zaal toekijken. Ouders kunnen hier NIET bij blijven,
enkel voor de ouders van de kleuters wordt op zondag een uitzondering gemaakt, zij komen dan ook als
eerste aan bod (ongeacht de volgorde van de voorstelling zelf). Tijdens de voorstellingen zelf blijven de
dansers achter de schermen.
Je brengt de volgende dingen mee:
-

kledij, volgens afspraak met je lesgever (als deze niet door de dansschool wordt meegebracht)
dansschoenen
een (plastic) zak of tas met je naam op om je eigen spullen in op te bergen
een flesje water met je naam op
eventueel wat zakgeld : andere dranken en versnaperingen kunnen aangekocht worden
zonnecrème en/of hoofddeksels : als we hetzelfde weer krijgen als afgelopen weekend is dat geen
overbodige luxe

De volgende afspraken gelden tijdens de voorstellingen:
-

Je bent een half uur voor aanvang van de voorstelling aanwezig. Dans je enkel in het tweede blok,
dan ben je een half uur voor aanvang van dat deel van de voorstelling aanwezig. Als je aankomt ga je
onmiddellijk naar de kleedruimte.

-

De kledij die je nodig hebt voor je optreden(s) en die niet door de dansschool voorzien wordt breng je
mee en neem je aan het einde van de dag ook weer mee naar huis. Kledij die wel door de dansschool
voorzien wordt, krijg je van de verantwoordelijke en geef je nadien aan diezelfde persoon terug.

-

Dit jaar wordt er geen make-up voorzien. Dansers die dat wel willen zorgen hier zelf voor.

-

De kleedruimtes (kleedkamers of tenten op parking SVT) worden proper en overzichtelijk gehouden.

-

Waardevolle spullen laat je best thuis.

-

Als je niet meer moet dansen mag je naar huis gaan. Jonge kinderen mogen niet alleen vertrekken en
worden dus best opgehaald als ze eerder willen doorgaan. Spreek goed met je kinderen af.

-

Je mag op het domein van Sint-Victor blijven tussen twee voorstellingen op dezelfde dag, maar dit is
zeker geen verplichting. Tijdens deze momenten is er geen toegewijde begeleiding door iemand van
de dansschool voorzien, maar er is wel steeds een aanspreekpersoon. Als je ervoor kiest om te
blijven breng je best een lunchpakket mee. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
dansers die zonder toestemming van de ouders toch weggaan op vrije momenten.

-

Er is een ruimte waarin kleutertjes en jonge kinderen onder begeleiding kunnen spelen wanneer ze
niet moeten dansen en op mama en/of papa moeten wachten. De ouders kunnen tijdens de generale
repetitie komen zien waar ze hun kapoen terug mogen komen ophalen. Er wordt ook een ruimte
voorzien waarin onze G-dansers indien nodig aan de drukte kunnen ontsnappen. Voor deze
specifieke groepen worden ouders en begeleiders wél toegelaten achter de schermen. Andere
mensen die niet tot de groep medewerkers behoren worden niet toegelaten om een overrompeling
te vermijden. Het zal zo al druk genoeg zijn J

-

Dansers worden niet in de sporthal toegelaten tijdens een show waarin ze zelf mee dansen. Dansers
kunnen op vertoon van een geldige toegangskaart wel een voorstelling bijwonen waarin ze NIET zelf
meedansen.
- De medewerkers van JayBeeS dragen tijdens de generale repetitie en de shows een groene t-shirt.
Heb je een vraag, spreek dan één van deze mensen aan. Als zij je niet meteen kunnen helpen, kunnen
zij wel contact met Jessica opnemen, zodat er toch vrij snel naar een oplossing voor jouw probleem
gezocht wordt.

Wij hopen dat deze opsomming volledig is. Als er toch belangrijke dingen ontbreken in deze brief, zullen
die vragen ongetwijfeld nog gesteld worden en dan zullen wij dit zeker toevoegen aan de info over de
show op onze website.

Beste ouders en toeschouwers,
Hier volgen ook enkele regeltjes voor jullie J
- De voorstellingen vinden plaats in de sporthal van Sint-Victor, naast de Warande te Turnhout.
- De zitplaatsen zijn niet genummerd. Kocht u kaarten tijdens verschillende momenten van de
verkoop, dan kan u deze dus gerust combineren.
- De deuren gaan een half uur voor aanvang van de voorstelling open.

Laten we er samen een dikke lap op geven en
er weer een spetterende show van maken.
Alvast veel succes!!!
het ganse JayBeeS-team

